ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA DE 23/02/2017
Deliberações aprovadas em Minuta
No dia 23 de fevereiro de 2017, reuniu no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro,
com a presença dos membros indicados na respetiva ata de sessão. -------------------------------------------Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da citada lei, a Assembleia aprovou em minuta o texto das
seguintes deliberações tomadas. -----------------------------------------------------------------------------------------3. Autorização de Compromisso Plurianual - Acesso à Zona Industrial de Proença-a-Nova -------------Presente a autorização de Compromisso Plurianual-Acesso à Zona Industrial de Proença-a-Nova. A
Assembleia Municipal em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, deliberou por
unanimidade, autorizar a assunção do Compromisso Plurianual. ------------------------------------------------4. Análise e aprovação do Protocolo de Alteração do Anexo I do Contrato de Renovação de
Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão ------------------------------------------------Presente o Protocolo de Alteração do Anexo I do Contrato de Renovação de Concessão de
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão. A Assembleia Municipal de acordo com o estatuído
na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por
unanimidade, autorizar Câmara Municipal a celebrar a alteração do Anexo I do Contrato de
Renovação de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, nos termos propostos.
5. Análise e aprovação do Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva --------------------Presente o Contrato-Programa a celebrar com o Centro Ciência Viva, o mesmo foi aprovado por
unanimidade, de acordo com o artigo 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de março, com a alteração
introduzida pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. --------------------------------------------------------------6. Alienação da participação social do Município de Proença-a-Nova na Proençatur - Empresa de
Turismo E.M, bem como dos equipamentos-tenda e cozinha que funcionam em apoio ao Hotel das
Amoras --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente o Auto de Arrematação da alienação da participação social do Município de Proença-a-Nova
na Proençatur - Empresa de Turismo E.M., bem como dos equipamentos-tenda e cozinha que
funcionam em apoio ao Hotel das Amoras, o qual foi aprovado pelo órgão executivo em
conformidade com a alínea h) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal, deliberou por unanimidade aprovar o presente Auto de Arrematação e a
consequente alienação definitiva. ----------------------------------------------------------------------------------------7. Proençatur - Empresa de Turismo de Proença E.M - Transferência para cobertura de resultados 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta de transferência para a cobertura de resultados - 2017, inerente à ProençaturEmpresa de Turismo de Proença E.M., a qual considera a hasta pública realizada no dia 7 de fevereiro
de 2017, de alienação da participação social que o município detém na Proençatur, em que foi
apresentada uma proposta válida, bem como a cláusula 2 do Programa de Procedimento. ---------------

Considera, de igual modo, a proposta que de forma a criar condições financeiras para que a
Proençatur possa satisfazer as condições evidenciadas, até à data da alienação da participação social
que se prevê que ocorra a um de maio de 2017, é necessário efetuar transferências para cobertura
de resultados líquidos, antes de impostos, inerentes aos meses de janeiro a abril de 2017. --------------Nestes termos, atendendo à demonstração de resultados previsionais para os meses referidos, a
Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, de acordo com o artigo 40.º da Lei n.º 50/2012, de
31 de agosto, aprovar a cobertura de resultados no valor estimado de €139.262,22 (cento e trinta e
nove mil, duzentos e sessenta e dois euros e vinte e dois cêntimos). -------------------------------------------8. 1.ª Revisão do Orçamento para 2017 e Grandes Opções do Plano ------------------------------------------Presente a 1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, a mesma foi aprovada por
unanimidade, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Análise e aprovação da 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal ----------------------------------------------------Presente a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal, o mesmo foi aprovado por unanimidade, ao abrigo da
alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------10. Apreciação do Relatório Anual de Atividades e do Modelo de Recolha de Dados da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova -----------------------------------------------------------------Presente o Relatório Anual de Atividades e o Modelo de Recolha de Dados da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Proença-a-Nova, nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º
147/99, de 1 de setembro, alterada pela Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro. -------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------11. Declaração de compromissos plurianuais, recebimentos e pagamentos em atraso - 2016 ---------Presente a declaração de compromissos plurianuais, recebimentos e pagamentos em atraso - 2016,
ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei
n.º 22/2015, de 17 de março. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------12. Moção ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O grupo parlamentar do Partido Socialista solidariza-se com todos aqueles que estão preocupados
com o problema da Central Nuclear de Almaraz tendo em conta as repercussões de um possível
acidente nessa central motivado pela idade da mesma e pelo anunciado prolongamento do seu
funcionamento. Não podemos esquecer as nefastas consequências humanas, ambientais, sociais e
económicas de um acidente nuclear. A nossa moção apoia todas as iniciativas que visem o
encerramento da Central Nuclear de Almaraz, terminado o seu período útil. --------------------------------Colocada a votação foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------

Paços do Concelho, 23 de fevereiro de 2017

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

